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Wat hebben we een fantastisch jaar achter de rug! Vanuit het hele land hebben we
ontzettend veel steun gehad. Vele donaties, groot en klein, hebben ervoor gezorgd dat we
onze kinderen van Abdi Kasih in Sumatra-Medan nog steeds een dak boven hun hoofdjes
kunnen aanbieden. We proberen hun levens zo normaal mogelijk te verlopen door ze liefde,
onderdak en scholing te geven. Dit gaat natuurlijk niet zomaar, hier gaat veel tijd en geld in
zitten. In het volgende verslag zullen we u een zo duidelijk mogelijk beeld geven van de
uitgaven en inkomsten over het jaar 2014 van Stichting BSM.

Investeren / schoolacties
Als je geld uitgeeft, moet er ook geld binnenkomen. Om geld binnen te krijgen, is investeren
vaak een onvermijdelijk onderdeel. Ook bij Stichting BSM hebben we geïnvesteerd, onder
andere in verschillende schoolacties die we gehad hebben in het afgelopen jaar. Een
voorbeeld van zo’n actie was de sambal-actie. In de trend van Indonesië is er een heerlijke
zelfgemaakte sambal bereid en in potjes voor een mooie prijs doorverkocht. Een andere
actie was het maken en verkopen van batik-beschilderde eieren. Bovendien wordt er elk jaar
door groep 6 van Openbare Basisschool de Bijvanck een gemiddeld bedrag van €250,- bij
elkaar verdiend, bijvoorbeeld door Heitje voor Karweitje. Dit was afgelopen jaar ook weer
een denderend succes.
Kerstfeest
Eind 2013 hebben we een groot kerstfeest georganiseerd met lekker eten en cadeautjes.
Een heleboel stralende gezichtjes waren het succesvolle resultaat van deze actie en met de
kerst van 2014 gaat het feest zonder twijfel nogmaals plaatsvinden!
Renovaties
Met de opbrengst van bovenstaande schoolacties hebben we weer bij kunnen dragen aan
drie grote en hoognodige renovaties van de algemene ruimtes in het huis. Ook was een van
de slaapruimtes in het huis hard aan vernieuwing toe. Het dak was lek en het begon flink oud
te worden. We hebben de zaal gerenoveerd zodat het weer heel wat jaren mee kan en de
kinderen een veilige en fijne plaats hebben om te slapen.
Naamsbekendheid en erkenning
In het laatste jaar hebben we weer een grotere naamsbekendheid en erkenning gekregen.
Steeds meer mensen maken kennis met Stichting BSM en dit brengt vaak een hoop
enthousiasme met zich mee. We laten mensen kennis maken met Stichting BSM door
middel van de (school)acties, mond-op-mond reclame en we houden ze betrokken door ze
regelmatig nieuwsbrieven uit te delen en door de website up-to-date te houden. Stichting
BSM is direct betrokken bij de kinderen in het Abdi Kasih huis. Dit is een van onze sterke
punten.
ANBI-logo
Mede dankzij bovengenoemd sterke punt, heeft Stichting BSM in 2014 het ANBI-logo
wederom weten te bemachtigen. De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende
Instelling. Het ANBI-logo is via de belasting geregeld. Je krijgt het alleen als je stichting aan
bepaalde, professionele eisen voldoet, waarvan transparantie van de stichting veruit de
belangrijkste is. Een groot voordeel aan het hebben van dit etiket is dat donateurs bij de
belasting hun donatie gedeeltelijk of zelfs helemaal terug kunnen krijgen.

Financieel
Niet alleen sociaal gezien, maar ook financieel gezien hebben we een goed jaar achter de
rug bij Stichting BSM. We begonnen op 1 januari 2014 met een banksaldo van € 3809,45.
We hebben geïnvesteerd en uitgegeven, maar we hebben ook veel geld binnengehaald door
middel van de bovengenoemde acties en dankzij de enorme steun van sponsoren. Het saldo
wat vastgesteld is in december 2014 is € 6265,-. Het is voor een stichting als BSM
verstandig om een buffer te hebben. Wanneer er kosten gemaakt moeten worden, zijn dit
vaak grote kosten, bijvoorbeeld het repareren van het dak of het renoveren van een
slaapzaal. De kinderen in Abdi Kasih hebben beperkende handicaps en in sommige gevallen
geen ouders of familie die hen steunen. Hierdoor hebben ze extra aandacht en tijd nodig.
Ook dit kost geld.
Dankbaar
Een belangrijk punt wat we willen maken is hoe dankbaar we zijn voor de bijdragen van alle
donateurs. Het is fantastisch om te zien dat er zoveel mensen zijn die in ons geloven en die
ons doel mooi en goed genoeg vinden om er geld in te investeren. We zijn trots op ons eigen
team in Nederland, maar nog veel trotser op het team van begeleiders op Sumatra, die met
hart en ziel voor de kinderen in Abdi Kasih zorgen.
Zonder donateurs en sponsoren zou deze stichting niet kunnen bestaan, daarom bedanken
we iedereen heel hartelijk die (financieel) heeft meegeholpen met Stichting BSM en vragen
hen om dit vooral te blijven doen. Dit kan via IBAN nummer NL60 RABO 0168498839 t.n.v.
Stichting Blaricum-Sumatra-Medan.
We doen onze best om alle ontwikkelingen van Stichting BSM naar buiten te brengen zodat
mensen ook weten waar hun geld voor gebruikt wordt en kunnen zien hoeveel baat en
plezier de kinderen hiervan hebben. Houd onze website hiervoor goed in de gaten.
Ontzettend veel dank voor iedereen die Stichting Blaricum-Sumatra-Medan mogelijk maakt!

